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ברק מרשל. בחר ב"שיר השירים" של להקת ענבל. צילום: דניאל צ'צ'יק

ברק מרשל, נועה שדור ורונן יצחקי זכו
במלגת פיתוח יצירות מטעם מפעל הפיס

היוצרים הוזמנו ליצור עבודות מחול חדשות בעקבות יצירות מחול קאנוניות
מתוך רפרטואר המחול הישראלי (עד 1990)

ברק מרשל, נועה שדור ורונן יצחקי הם הזוכים במלגת
פיתוח יצירות מחול בפרויקט "בעקבות" של מפעל הפיס.

גובה המלגה: 200 אלף שקלים. עם חברי הוועדה
האמנותית שבחרה את האמנים לפרויקט נמנו: נעמי

פרלוב, המנהלת אמנותית את "המסלול להכשרת
רקדנים", ביכורי העתים, תל אביב שגם משמשת מנהלת
אמנותית בפרויקט; אופיר דגן, שותפה של פרלוב לניהול

המסלול בביכורי העיתים; טליה פז, רקדנית סולנית, יוצרת
ומנהלת, ומבקרת המחול אורה ברפמן.

היוצרים הוזמנו ליצור עבודות מחול חדשות בעקבות יצירות מחול קאנוניות מתוך רפרטואר
המחול הישראלי (עד 1990). מטרת הפרויקט היתה להחזיר לשיח ולזיכרון כוריאוגראפים

שיצרו מאז שנות ה- 50 בישראל והיוו

אבני יסוד משמעותיות בהתפתחות המחול העכשווי בארץ. מגישי ההצעות לפרויקט
התבקשו להציע הצעות שמבטאות קשר משמעותי ועמוק שלהם לכוריאוגרף וותיק וליצירתו,

ולהעלות יצירה מקורית חדשה. ביצירה החדשה תוכר ההשפעה של העבודה ההסטורית
תוך נתינת פרשנות אישית חדשה ומקורי.

מתוך 20 פניות שנשלחו למפעל הפייס, נבחרו הצעותיהם של שלושת היוצרים שדור,
מרשל ויצחקי, והם זכו בתקציב גדול מאוד במונחים מקומיים, 200 אלף שקלים להפקה

שתעלה בבכורה בינואר. שדור בחרה להתייחס ליצירה "סוויטה" (1966) מאת נועה אשכול
ממציאת כתב התנועה; ברק מרשל המנהל האמנותי של להקת ענבל בחר את "שיר

השירים" שיצרה שרה לוי תנאי ללהקת ענבל ב1982; רונן יצחקי המנהל אמנותית את
אנסמבל "כעת" — קבוצת מחול של גברים דתיים הפועלים בשמונה שנים האחרונות

בירושלים — בחר את "המוות הלבן" של חלוצת תיאטרון התנועה, רות זיו אייל.
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